Beques predoctorals de l'AGAUR (FI 2021)
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la
convocatòria d'Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2021).
OBJECTE
Concedir ajuts per contractar personal investigador novell (contractes pre-doctorals), i promoure la qualitat en la
recerca tot incorporant-lo en grups de recerca i en projectes competitius de recerca i desenvolupament.
DOTACIÓ ECONÒMICA
20.774,97€ (1r i 2n any)
22.039,84€ (3r any)
Les quantitats inclouen la retribució bruta anual i la quota patronal de la Seguretat Social. Per complir el conveni del
VHIR, es requereix un cofinançament per part del grup de recerca d'aproximadament 106,78€ el 1r i 2n any i
137,47€ el 3r any.
DURADA
1 any, prorrogable 2 anualitats més.
REQUISITS PERSONA CANDIDATA
No haver obtingut el títol de doctorat.
En el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, no haver gaudit de cap altre contracte
predoctoral competitiu i de durada igual o superior a 12 mesos.
Estar en possessió del títol de grau en el moment de la sol·licitud i haver finalitzat els estudis de màster per cursar el
doctorat entre l’1 de Gener de 2018 i la data de presentació de la sol·licitud.
Haver obtingut una nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, enginyeria, grau o
diplomatura igual o superior a 6,50.
En cas d’estudis cursats a l’estranger, la nota de l’expedient acadèmic ha d’estar calculada per l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).
Estar matriculat, el curs acadèmic que es disposa en la convocatòria corresponent, de la tutela acadèmica del
doctorat en el moment de l'acceptació de l'ajut.
Les persones candidates s’han d’incorporar o relacionar en alguns aspectes que
afavoreixin la realització de la seva tesi doctoral i la seva formació en recerca a un projecte de recerca competitiu o a
un contracte o conveni de recerca o de transferència de coneixement amb entitats públiques o empreses privades.
REQUISITS INVESTIGADOR/A RESPONSABLE
Disposar del títol de doctor o doctora.
Ser investigador/a principal del projecte de recerca concedit al qual s’adscriu la persona sol·licitant. Aquest projecte
ha d’estar finançat en una convocatòria competitiva i gestionat pel VHIR.
Formar part d'un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR).

Avalar un únic candidat/a en el marc d’aquesta Convocatòria.
No tenir en actiu com a investigador/a principal cap ajuda en actiu de les convocatòries VHIR i/o AGAUR prèvies
regides per aquest procés de priorització.
En cas que l’investigador/a responsable es jubili en una data posterior a la concessió de la beca, s’haurà de canviar
d’investigador/a responsable.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
A través de l'apartat Tràmits del lloc web de la Generalitat de Catalunya
DOCUMENTACIÓ
Document Annex normalitzat.
Justificant del títol de llicenciatura, grau, diplomatura o comprovant del pagament dels drets amb el certificat
acadèmic amb la nota mitjana. En cas d’estudis fets al estranger, certificació de l’ANECA.
Justificant del títol de màster i expedient acadèmic dels estudis de màster, amb la nota mitjana
Excel Beques AGAUR VHIR 2020 complimentat.
Curriculum en format normalitzat (CVN). Es recomana ferho a través del gestor curricular del VHIR. Per qualsevol
dubte, teniu a disposició el correu gestor.curricular@vhir.org.
Carta de cofinançament signada
Cal que prèviament us poseu en contacte amb la Sra. Montse Abad (Montse.Abad@vhir.org) per l'aprovació de la
quantitat a cofinançar
Projecte de recerca al qual s'adscriu: la persona candidata presentarà una memòria relativa al projecte de recerca al
qual s'adscrigui, amb una extensió màxima de 2 fulls.
Resum de la tasca a realitzar per la persona candidata dins del projecte. L'extensió
màxima serà d'1 full.
PDF de la primera pàgina i eventualment la pàgina on consti l’autoria, dels articles presentats pel candidat.
PDF que acrediti les estades formatives.
Acreditació per l’ampliació del període avaluable per una de les causes esmentades a l’apartat 10 d’avaluació de
candidatures.
CALENDARI
16/10/2020 - Mostra d’interès des del formulari web
20/10/2020 - Termini oficial de la convocatòria
Termini FI-DGR 2021 per haver presentat sol·licitud davant l'AGAUR i enviar el resguard a ajuts@vhir.org
Termini VHIR 2020 per haver enviat tota la documentació a ajuts@vhir.org
Us recordem que la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva no es farà responsable d’aquelles sol·licituds que
no s’hagin realitzat 24 hores abans de la finalització del termini oficial de la convocatòria.
Per més informació podeu consultar la documentació adjunta i vistar la pàgina web de l'AGAUR.
Des de la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva restem a la vostra disposició per qualsevol dubte a l’hora de
preparar les vostres sol·licituds.

Cordialment,
..................................................................

